Parlament Europejski dla najlepszych z Podkarpacia
Za sprawą europosła Stanisława Ożoga, który reprezentuje Polskę w Brukseli jako członek
Prawa i Sprawiedliwości, odbyła się wycieczka dla najzdolniejszej młodzieży i zasłużonych
samorządowców Podkarpacia. Grupy wyjątkowych młodych uczniów z poszczególnych powiatów na
przygotowaną przez pracowników biura europosła Ożoga wycieczkę wyjechały w towarzystwie
opiekunów. Udała się do Brukseli także grupa uczniów powiatu niżańskiego, na której opiekuna
niżański starosta Robert Bednarz wyznaczył nauczyciela Zespołu Szkół w Jeżowem – Ryszarda
Mścisza.
Opiekunami grupy byli Jakub Wróbel i Jacek Olszowy, zaś przewodniczką Maria Kozińska,
jednakże skład sprawujących nad nią opiekę był powiększony o innych pracowników biura posła do
Parlamentu Europejskiego (z Brukseli i Rzeszowa), a w ostatnim dniu wycieczki oprowadzała grupę
również przewodniczka belgijska, która dobrze znała język polski. Wycieczka premiowała sukcesy
uczniowskie w roku szkolnym 2015/2016, więc zdarzało się, że wyjeżdżający na nią byli już
studentami pierwszego roku różnych uczelni. Tak było w przypadku Agnieszki Peszt z Zespołu Szkół
w Jeżowem i Aliny Piątkowskiej z LO w Rudniku nad Sanem (która jednak nie mogła w tym terminie
do Brukseli wyjechać). Pozostali uczniowscy reprezentanci powiatu niżańskiego to Katarzyna Baran z
LO w Nisku, Piotr Żurawski z RCEZ w Nisku i Miłosz Kowalski z Zespołu Szkół w Rudniku nad
Sanem. W pewnym sensie uzupełniał ten skład niżański, pochodzący z Rudnika nad Sanem, Michał
Zając, który odnosił wielkie sukcesy jako uczeń Gimnazjum nr 3 w Nisku, później uczeń SLO w
Stalowej Woli, a obecnie jest studentem AGH w Krakowie.
Wycieczka zaczęła się w piątek 2 grudnia 2016 r. w Rzeszowie, a wyjazd autokarem Biura
Turystycznego „Wagabunda” miał miejsce o godzinie 19. Podróż przez Polskę, Niemcy, Holandię i
Belgię trwała do godziny 15. w sobotę – wówczas uczestnicy wycieczki dotarli do ładnego hotelu
„Agenda Louise”, w którym niegdyś mieszkał także europoseł Stanisław Ożóg. Organizatorzy zadbali
o posiłki w czasie podróży i w samym autokarze (o co postarał się zwłaszcza poseł Mieczysław
Miazga z Górna). Na atrakcyjność wycieczki miało wpłynąć nie tylko poznanie Parlamentu
Europejskiego, Brukseli i Gandawy, ale także różnorodne posiłki w kilku restauracjach. W sobotę po
rozlokowaniu się w uroczym hotelu z polską obsługą i odpoczynku po podróży wszyscy odbyli
pierwszą dłuższą wędrówkę po nocnej Brukseli, której punktem docelowym była restauracja „Aux
Gaufres de Bruxelles”, gdzie można było zjeść smaczną obiadokolację z gofrowym deserem.
Śniadanie w trzech grupach przygotowane było przez oba dni pobytu w hotelu „Agenda
Louise”. W niedzielę 4 grudnia tuż po nim nastąpiła zbiórka przed autokarem, a następnie przejazd
głównymi dzielnicami Brukseli do Atomium – z poznaniem między innymi rezydencji królewskiej i
wieży japońskiej. Przewodniczka, mówiąc ze szczegółami o wszystkich zabytkach, akcentowała także
wielką rolę Polski i Polaków w historii i osiągnięciach architektonicznych Belgii (choćby powstaniu
tego państwa i budowie gmachu Parlamentu Europejskiego). Następnie wszyscy pojechali do
Gandawy, gdzie na początek udali się na mszę świętą w języku polskim. W mieście tym bowiem
mieści się Polska Misja Katolicka, którą kieruje o. Aleksander Doniec. Cały czas towarzyszył
uczestnikom wycieczki europoseł Stanisław Ożóg, który powitał wszystkich za pośrednictwem łączy
jeszcze w autokarze, później zaś osobiście przed hotelem. W kościele wszyscy zostali powitani przez
ojca prowadzącego mszę świętą, a europoseł Ożóg miał okazję wypowiedzieć kilka ciepłych słów w
związku z tą wycieczką.
Europoseł był niezwykle troskliwy i życzliwy dla swoich gości, zadbał o kolejne
„ponadprogramowe” poczęstunki dla nich, towarzyszył im przez całą niedzielę – między innymi w
czasie zwiedzania Gandawy, z takimi atrakcjami jak pomnik Lievena Bouvensa, zamek Gerarda
Diabła, wieża miejska, kościół św. Mikołaja, most św. Michała, XIV-wieczna rzeźnia czy zamek
hrabiów flamandzkich. Tym razem kolacja miała miejsce w gandawskiej restauracji „Karreaux”, w

czasie której nie tylko atrakcje kulinarne stały się wydarzeniem. W wycieczce wzięła udział pani
Barbara Ożóg – żona europosła. W trakcie kolacji mąż przyszykował dla żony imieninową
niespodziankę, uczestnicy wycieczki zaś spontanicznie zaśpiewali jej gromkie „Sto lat” i wznieśli
toast za solenizantkę. Uczynili to także nagrodzeni samorządowcy, m. in. prezydent Krosna – Piotr
Przytocki, Starosta Powiatu Dębickiego – Andrzej Reguła, wójt gminy Chorkówka – Andrzej
Koniecki. Toast zaśpiewał także najmłodszy z wybitnych uczniów, 11-letni Filip Siwiecki z Dydni,
zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Suwałkach, który przyjechał ze swoim
ojcem Henrykiem. Pan poseł Ożóg nie krył wzruszenia, dziękując wszystkim za tak miłą reakcję, gest
uczestników wycieczki, podziękowała wszystkim również sama solenizantka. W czasie powrotu do
hotelu autokar zatrzymał się jeszcze przy słynnym „Atomium”, gdzie wszyscy zrobili sobie zdjęcia i
mogli wrócić do hotelu.
W poniedziałek 5 grudnia po śniadaniu nastąpiło wykwaterowanie wszystkich z hotelu. W tym
dniu pan europoseł Ożóg ze względu na swoje obowiązki w Parlamencie Europejskim już nie mógł w
pełni towarzyszyć swoim gościom. Zwiedzili oni z przewodniczką starą dzielnicę Marole, poznali
wiele kościołów i innych zabytkowych miejsc, po czym udali się pod siedzibę Parlamentu
Europejskiego. Tutaj mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat pracy i roli Parlamentu Europejskiego,
mogli zadawać pytania, spotkali się także po raz kolejny z europosłem Stanisławem Ożogiem i
posłuchali o jego pracy i drodze do funkcji europosła – w miejscu jego pracy, w czasie pełnienia
obowiązków. W tym dniu obiad miał szczególny charakter, bowiem odbył się w stołówce Parlamentu
Europejskiego. Oczywiście była możliwość zrobienia sobie zdjęć w sali plenarnej oraz przy flagach
państw członkowskich Unii Europejskiej, zabrania folderów, które informują o trybie pracy
Parlamentu Europejskiego.
Po pobycie w Parlamencie Europejskim miał miejsce kolejny etap zwiedzania stolicy Belgii,
między innymi galerii św. Huberta, rynku, giełdy, dzielnicy historycznej. Był też czas na dokonanie
zakupów w okolicy brukselskiego rynku. Ostatnim brukselskim akcentem była kolacja w restauracji
„L’Italiano”. Wieczorem około godz. 19. wszyscy wsiedli do autokaru i udali się w drogę powrotną.
W autokarze zastali jeszcze prezenty mikołajkowe – zestaw ładnych gadżetów z akcentami unijnymi.
W powrotnej drodze wspaniale zajmujący się uczestnikami wycieczki pracownicy biura europosła
Ożoga zadbali o posiłki w jednej z restauracji na trasie i w autokarze, a kierowcy zapewnili wszystkim
bezpieczny i terminowy powrót do Rzeszowa.
To była wspaniała, niezwykle udana wycieczka (nawet kapryśna belgijska pogoda spisała się
na medal), a pan europoseł Ożóg i pracownicy jego biura czynili wszystko, by każdy z jej uczestników
był zadowolony i wracał pamięcią do tych pięknych dni w Belgii.

